Spēkā no: 03.02.2020.

Privātuma paziņojums– personāla atlase
Fortum grupa, ieskaitot Fortum meitas sabiedrības, ciena Jūsu privātumu un savā darbībā ievēro spēkā esošo
privātuma regulējumu un prasības.
Šis personāla atlases privātuma paziņojums apraksta kārtību, kādā Fortum veic no Jums saņemto personas
datu apstrādi darbinieku meklēšanas un darbā pieņemšanas pasākumu ietvaros.
Izvēlieties Jūs interesējošo sadaļu, izmantojot pievienoto satura rādītāju, vai arī iepazīstieties ar pilnu
Privātuma paziņojuma tekstu.
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1. Kādus datus apstrādā Fortum?
Fortum apkopo un apstrādā dažāda veida personas datus, tostarp:
-

Personas informāciju: ieskaitot jūsu kontaktinformāciju (kā, piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru, e-pasta adresi), demogrāfiskos datus (piemēram, informāciju par jūsu dzimumu, vecumu,
dzimto valodu un nacionālo piederību).

-

Pretendentu atlases informāciju: piemēram, Jūsu pieteikumu un CV, informāciju par darba interviju,
video interviju, iepriekšējo darba devēju un trešo personu rekomendācijas, informāciju par Jūsu
prasmēm, kvalifikāciju, kompetences jomām, darba pieredzi un izglītību. Ievērojot, ka pirms darba
līguma noslēgšanas, mēs veicam dažādus pasākumus, mēs varam arī apkopot nepieciešamo
informāciju par veselības stāvokļa, narkotisko vielu atkarības, psihometrikas un kvalifikācijas

atbilstības un kredītvēstures pārbaužu rezultātiem, atkarībā no veikto personāla atlases pasākumu
nepieciešamības un amata, kuram jūs piesakāties.
-

Identifikācijas dati: piemēram, identitātes apliecinājums un jūsu nacionālās identitātes numurs.

-

Tiešsaistes dati un identifikatori: dati par jūsu izmantotajiem pakalpojumiem, ieskaitot jūsu IP
adresi, sīkdatņu ID un mobilās iekārtas ID, kas tiek apkopoti, izmantojot sīkdatnes vai pielīdzināmas
tehnoloģijas.

-

Autentifikācijas informācija: personāla atlases portāla piekļuves konta lietotāja vārds un parole,
ieskaitot citu jūsu ierīces autentifikācijas un drošības informāciju, kas ir nepieciešama mūsu
pakalpojumu izmantošanai, kā, piemēram, pierakstīšanās informācija un drošības žurnāli.

2. Veids, kādā Fortum apkopo jūsu datus
Jūsu personas datu, kuru apstrādi veic Fortum, izcelsme ir dažāda – mēs iegūstam šo informāciju no:
-

-

Jums: brīdī, kad jūs izveidojat kontu mūsu personāla atlases vietnē, iesniedzat mums pieteikumu vai
savu CV, vai arī brīdī, kad jūs komunicējat ar mums, izmantojot kādu citu saziņas formu.
Trešajām personām: kā, piemēram, darbā iekārtošanas aģentūrām, personām, kuras jūs esat
norādījis kā kontaktpersonas rekomendāciju sniegšanai, jūsu iepriekšējiem darba devējiem,
medicīnas vai veselības pārbaudes pakalpojumu sniedzējiem, valsts iestādēm vai citām personām,
kas sniedz informāciju par jūsu kredītvēsturi. Tiesību aktos noteiktajos gadījumos, mēs prasīsim jūsu
piekrišanu šādas informācijas apstrādei.
Fortum grupas sabiedrībām: kas nodod minēto informāciju šo noteikumu 6. daļā zemāk noteikto
mērķu izpildes nodrošināšanai.

3. Personas datu apstrādes pamatojums un mērķi
Mēs izmantosim jūsu personas datus iepriekš noteiktiem mērķiem, kas ir balstīti uz leģitīmu interesi un
juridisku pienākumu. Papildu leģitīmai interesei, mēs varam izmantot jūsu personas datus, arī balstoties uz
jūsu piekrišanu (jo īpaši gadījumos, kad papildu piekrišanas saņemšanu paredz piemērojamo tiesību aktu
prasības).
Galvenie personas datu apstrādes mērķi ir norādīti zemāk, sekojoši:
•

Personāla atlase un komplektēšana: Mēs izmantosim jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums,
piemēram, lai informētu par jūsu pieteikuma statusu vai, lai iegūtu papildu informāciju. Mēs
izmantosim jūsu personas datus arī, lai organizētu un veiktu personāla atlases intervijas un
pretendenta novērtēšanu, izvērtētu atsauksmes un veiktu tiesību aktos atļautās kredītvēstures un
iepriekšējās darba pieredzes pārbaudes.

•

Darbinieka faila izveide: Gadījumā, ja Fortum jūs nolīgst, atlases procesā Fortum nodotie jūsu
personas dati var tikt iekļauti jūsu darbinieka lietā un izmantoti, lai pārvaldītu jūsu darba attiecibas
ar Fortum.

•

Pakalpojumu attīstīšana un analītika: Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai uzlabotu mūsu
personāla atlases procesus un citus saistītos pakalpojumus, kā arī datu analītikas mērķim. Iespēju
robežās mēs apņemamies izmantot deidentificētus datus.

•

Pakalpojumu drošība: Personas dati tiek izmantoti, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu informācijas
drošību, piemēram, uzturot piekļuves žurnālus un sistēmas rezerves kopijas, veicot lietotāju
autentifikāciju un novēršot nesankcionētu piekļuvi.

•

Tiesisks pienākums: Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu, piemēram, grāmatvedības un
nodokļu likumdošanā noteikto tiesisko pienākumu.

4. Automatizēta apstrāde
Gadījumā, ja mēs izmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanas procesu, kas atstāj juridisku vai
pielīdzināmu būtisku ietekmi uz jums, mēs apņemamies jūs iepriekš informēt par šādu apstrādi. Mēs prasīsim
jūsu piekrišanu, gadījumos, kad automatizēto lēmumu pieņemšanu neparedz piemērojamo tiesību aktu
prasības, vai arī, ja tā ir nepieciešama līguma noslēgšanai vai izpildei.

5. Cik ilgi Fortum glabā jūsu personas datus?
Fortum dzēš vai deidentificē personas datus, tiklīdz kā dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādam šādi dati
tika apkopoti. Gadījumā, ja Fortum jūs nolīgst, jūsu personas dati var kļūt par jūsu darbinieka lietas daļu.
Sīkākai informācijai par datu glabāšanas ilgumu sazinieties ar: Fortum korporatīvo privātuma nodaļu.

6. Kurš var piekļūt Jūsu personas datiem?
Nepieciešamības gadījumā mēs varam nodot jūsu personas datus:
•

Fortum grupas sabiedrībām – mūsu Grupas sabiedrības var izmantot jūsu personas datus šajā
paziņojumā noteiktajiem mērķiem tiesību aktos noteiktajā apmērā, balstoties uz leģitīmu interesi.

•

Apakšuzņēmējiem – Pakalpojumu sniegšanai mēs izmantojam apakšuzņēmējus, kam var tikt
piešķirta piekļuve jūsu personas datiem, veicot to apstrādi mūsu uzdevumā. Piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem ir aizliegts izmantot jūsu personas datus jebkādiem citiem mērķiem, kas nav saistīti
ar pakalpojumu sniegšanu, par kādiem mēs esam savstarpēji vienojušies. Mēs nodrošinām jūsu
personas datu apstrādes atbilstību šim paziņojumam, paredzot attiecīgas līguma klauzulas. Tipiski
pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus ietver, piemēram, darbā iekārtošanas aģentūras,
IT programmatūras nodrošinātājus un pakalpojumu sniedzējus.
Trešajām personām – Fortum var nodot jūsu personas datus attiecīgi sankcionētām trešajām
personām, kas veic personas datu apstrādi Fortum interesēs šajā paziņojumā noteiktajiem mērķiem.
Šādas trešās personas var ietvert personāla atlases konsultantus, atbilstības testu veicējus un citas
personas, kas sniedz atbalstu vakanču aizpildīšanā un pretendentu atbilstības novērtēšanā.
Augšminētajām trešajām personām ir aizliegts izmantot jūsu personas datus jebkādiem citiem
mērķiem. Minētās personas ir apņēmušās rīkoties saskaņā ar šo privātuma paziņojumu un īstenot
nepieciešamos personas datu aizsardzības pasākumus.

•

•

•

Apvienošanās un pārņemšana – gadījumā, ja Fortum nolemju pārdot, īstenot apvienošanos vai citādi
reorganizēt savu komercdarbību, šādi pasākumi var ietvert personas datu atklāšanu potenciālajiem
vai faktiskajiem pircējiem un to attiecīgajiem konsultantiem.
Valsts iestādes, tiesvedība, piemērojamie tiesību akti – tiesību aktos noteiktajā apmērā, mēs
atklāsim jūsu datus kompetentām valsts iestādēm, piemēram, Valsts policijai. Mēs varam atklāt jūsu
personas datus, pamatojoties uz kādas valsts iestādes pieprasījumu tiesvedības ietvaros,
pamatojoties uz piemērojamo tiesību aktu prasībām, tiesas pieprasījumu vai saistībā ar kādu
tiesvedību vai valsts iestāžu īstenotām procedūrām vai citādi, saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu
prasībām.

7. Vai Fortum nodod personas datus trešajām valstīm?
Vairāki no mūsu pakalpojumu sniedzējiem un grupas sabiedrībām īsteno darbību starptautiskā mērogā, kas
nozīmē, ka atsevišķos gadījumos personas dati var atrasties ārus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ).
Gadījumā, ja personas dati tiek nodoti ārpus ES vai EEZ, Fortum piemēro atbilstošus drošības pasākumus,
piemēram, ietverot standarta līguma klauzulas, ko ir noteikusi Eiropas Komisija. Sīkākai informācijai par
datu nodošanu, sazinieties ar Fortum korporatīvo privātuma nodaļu.

8. Kā Fortum aizsargā jūsu personas datus?
Fortum ir ieviesusi atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus
pret nozaudēšanu vai neatļautu izmantošanu. Mēs esam ieviesuši kiberdrošības pārvaldības modeli, kas
nosaka lomas un atbildību grupas līmenī, savukārt mūsu instrukcijas sniedz detalizētu informāciju par
personas datu apstrādi un izmantošanu Fortum ietvaros. Īstenojot informētības līmeņa celšanas
programmas, mēs vairojam Fortum darbinieku izpratni par privātuma un drošības apsvērumiem. Gadījumos,
kad mēs piesaistām trešās personas – pakalpojumu sniedzējus, kas sniedz pakalpojumus, kuru ietvaros šādām
personām var tikt nodrošināta piekļuve jūsu personu datiem, mēs slēdzam vienošanos ar šādiem
pakalpojumu sniedzējiem, kas paredz pienākumu nodrošināt pielīdzināmus drošības kontroles pasākumus.

9. Sīkdatnes
Gadījumā, ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumus vai apmeklējat mūsu interneta vietnes, Fortum var apkopot
datus par jūsu ierīcēm, kas izmanto sīkdatnes vai citas pielīdzināmas tehnoloģijas. Mūsu interneta vietnes arī
var ietvert sīkdatnes un citas pielīdzināmas trešo personu izmantotās tehnoloģijas. Sīkāka informācija par
sīkdatņu izmantošanu ir pieejama šeit: Mūsu sīkdatņu politika.

10. Jūsu tiesības un to izmantošana
Jums ir sekojošas tiesības attiecībā uz Fortum apstrādātajiem jūsu personas datiem. Gadījumā, ja jums ir
kādi jautājumi par jūsu tiesībām vai to izmantošanu, lūdzu, izmantojiet privātuma pieprasījuma formu vai
sazinieties ar Fortum korporatīvo privātuma nodaļu. Atsevišķas no tiesībām var nebūt pieejamas,
piemēram, gadījumā, ja nepastāv iespēja sasaistīt konkrētus datus ar Jums.
•
•

Tiesības piekļūt saviem personas datiem – jums ir tiesības saņemt informāciju par mūsu īstenoto
personas datu apstrādi un pieprasīt jūsu personas datu kopiju.
Tiesības labot personas datus – jūs varat pieprasīt jūsu datu labošanu gadījumā, ja dati nav precīzi
vai tos nepieciešams aktualizēt.

•

•
•
•

•

Tiesības uz datu pārnesamību – jums ir tiesības pārnest mums sniegtos personas datus.
Augšminētais ir attiecināms uz mums nodoto datu kopumu mašinlasāmā formā gadījumā, ja datu
apstrādes pamats ir jūsu piekrišana.
Tiesības uz personas datu dzēšanu - attiecīga pieprasījuma gadījumā, mēs dzēsīsim datus, ja vairs
nepastāv tiesisks pamats to izmantošanai.
Tiesības atsaukt piekrišanu datu apstrādei – gadījumā, ja jūs esat devuši piekrišanu savu datu
apstrādei, šāda piekrišana var tikt atsaukta jebkurā brīdī.
Tiesības iebilst pret datu apstrādi – jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, kas ir
saistīta ar Fortum tiesisko interešu, kā, piemēram, personāla atlases procesa pilnveidošanu,
nodrošināšanu.
Tiesības ierobežot personas datu apstrādi - noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierobežot jūsu
personas datu apstrādi.

Sīkdatņu pārvaldīšana - gadījumā, ja jūs vēlaties pārvaldīt mūsu interneta vietnēs pieejamās sīkdatnes,
izmantojiet Mūsu sīkdatņu politika pieejamās kontroles iespējas.
Pretenziju iesniegšanas kārtība – gadījumā, ja netiks veikti jūsu pieprasījumā norādītie pasākumi, mēs jūs
attiecīgi informēsim par iemesliem, kas ir šādas mūsu rīcības pamatā. Gadījumā, ja mūsu sniegtā atbilde vai
arī veids, kādā mēs apstrādājam jūsu personas datus, jums nav pieņemams, lūdzu, sazinieties ar mums,
izmantojot privātuma pieprasījuma formu vai arī Fortum korporatīvo privātuma nodaļu. Gadījumā, ja mūsu
izvēlētais risinājums jums nav pieņemams, lūdzu, sazinieties ar Fortum korporatīvo privātuma nodaļu.

11.Privātuma paziņojuma izmaiņas
Fortum patur tiesīgas grozīt šo privātuma paziņojumu. Informācija par iecerētajām privātuma paziņojuma
izmaiņām tiks publicēta mūsu interneta vietnē vai paziņota tieši jums.

12.Datu pārzinis
Fortum grupa rīkojas kā jūsu personas datu pārzinis. Gadījumā, ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības, vai arī
uzdot jautājumus jūsu personas datu apstrādes sakarā, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot privātuma
pieprasījuma formu vai arī Fortum korporatīvo privātuma nodaļu.
Jebkādi papildu jautājumi vai komentāri privātuma sakarā var tikt iesniegti mūsu datu privātuma
nodrošināšanas komandai elektroniski : privacy@fortum.com, vai arī nosūtot vēstuli pa pastu uz zemāk
norādīto adresi:
Fortum Oyj
Privacy
Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo
Somija
Saziņai ar Fortum datu aizsardzības speciālistu izmantojiet kādu no augstāk norādītajiem saziņas veidiem!

